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U n i w e r s y t e t  i m .  P a l a c k i e g o  
O ! o m u n i e c  

Bardziej martwa czy bardziej znana –  
teksty prasowe  

zwi"zane ze #mierci" Anny Przybylskiej 

Anna Przybylska by a jedn! z bardziej znanych aktorek serialowych 

w Polsce, cho" wyst#powa a równie$ w filmach fabularnych. W %wiadomo-

%ci widzów utkwi a jednak przede wszystkim jako osoba graj!ca posta" po-

licjantki w popularnej polskiej telenoweli emitowanej do roku 2010, zatytu-

 owanej Z otopolscy. Wyst#py aktorki w filmach mia y raczej charakter epi-

zodyczny i czasem nawi!zywa y do ról serialowych, jak to mia o na 

przyk ad miejsce w filmie Marka Koterskiego Dzie! "wira, w którym Przy-

bylska pojawi a si# w króciutkiej roli nieszcz#%liwej policjantki, s!siadki ty-

tu owego bohatera. 

Aktorka zmar a 5 pa&dziernika 2014 roku i fakt ten sta  si# szybko wa$-

nym wydarzeniem. Przez kilka tygodni zarówno prasa codzienna, jak i inne 

%rodki masowego przekazu skupia y si# na okoliczno%ciach %mierci aktorki. 

W efekcie powsta  stosunkowo du$y korpus tekstów prezentuj!cych wspó -
czesne prze$ywanie %mierci. 

W naszym artykule chcieliby%my przeanalizowa" wybrany materia  teksto-
wy, by na jego podstawie wskaza", jakie zachowania j#zykowe towarzysz! 
prze$ywaniu $a oby w dzisiejszym zmedializowanym %wiecie. Prezentowana 
poni$ej analiza zjawiska nie ro%ci sobie w $adnym przypadku pretensji do 
bycia cho"by cz#%ciowym omówieniem zagadnienia %mierci w dyskursie me-
dialnym, g ównie dlatego, $e zagadnienie to jest niezmiernie z o$one, za-
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równo w odniesieniu do kontekstów kulturowych1, jak i j#zykowych2. Nie 
brakuje równie$ opracowa' tego zagadnienia skupiaj!cych si# wy !cznie na 
wspó czesnych mediach masowych3. 

Chcieliby%my jedynie na podstawie studium jednostkowego przypadku 

wskaza" na kierunki, w jakich badania tanatologiczne mog! pod!$a". Jeste-

%my równie$ przekonani, $e warto dokona" cho"by cz#%ciowego omówienia 
materia u tekstowego dotycz!cego %mierci Anny Przybylskiej, by pokaza" 

przemiany, jakim podlegaj! podstawowe zachowania zwi!zane ze spo ecz-

nym prze$ywaniem $a oby, i do jakich przekszta ce' w obr#bie form literac-

kich dochodzi pod wp ywem przej#cia przez media funkcji opinio- i kultu-

rotwórczej. 

Materia  tekstowy, na którym b#dziemy bazowa" w niniejszych rozwa$a-

niach, pochodzi wy !cznie z prasy codziennej, mo$na wi#c powiedzie", $e 

jest pod wzgl#dem gatunkowym homogeniczny. Próba uzyskania jednolitej 

próbki tekstowej sk oni a nas równie$ do skoncentrowania si# na gazetach, 

które okre%li" mo$na jako tabloidy, mianowicie na „Super Expressie” i „Fak-

cie”. Oba te pisma po%wi#ci y stosunkowo du$o miejsca %mierci Anny Przy-

bylskiej, co wydaje si# zrozumia e po uwzgl#dnieniu ich specyficznego za-

kresu tematycznego. Pami#ta" równie$ nale$y, $e ten typ prasy rozwin!  si# 

intensywnie w pierwszym dziesi#cioleciu XXI wieku (por. Filas 2008, 7–264) 

i pozostaje jednym z najwi#kszych segmentów prasowych w Polsce. Kolejne 

zastrze$enie zwi!zane z doborem materia u tekstowego jest nast#puj!ce: 

skupiamy si# jedynie na artyku ach, które ukaza y si# bezpo%rednio po 

%mierci Anny Przybylskiej, co oznacza, $e poza ramami niniejszego tekstu 

pozostanie stosunkowo liczna grupa tekstów opublikowanych w okresach 

zwyczajowo powi!zanych ze wspomnieniami zmar ych, czyli w okolicach 

1 listopada 2014 roku i %wi!t Bo$ego Narodzenia tego roku. (!cznie korpus 

tekstów obj!  niemal sto artyku ów, w wi#kszo%ci o stosunkowo niewielkich 

rozmiarach. 

                                                           

1 Zdecydowanie najwa$niejszym opracowaniem jest w odniesieniu do tej tematyki 

monografia Philippe’a Ariès (Ariès 2011). Nie brakuje równie$ opracowa' o charakterze 

socjologicznym oraz kulturologicznym. Z najwa$niejszych pozycji wymieni" tu warto: 

Burszta 2004; Cichowicz, Godzimirski 1993. 
2 Najobszerniejszym omówieniem zagadnie' zwi!zanych ze %mierci! i umieraniem jest 

zdecydowanie monografia W odzimierza Wysocza'skiego (Wysocza'ski 2012). 
3 Dobrym tego typu przyk adem jest dwutomowe opracowanie tematyczne Media wobec 

"mierci (Gralczyk, Laskowska, Drzewiecki 2012). 
4 Tam te$ szczegó owe dane statystyczne. 
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Pierwsza zwracaj!ca uwag# w trakcie analizy materia u kwestia to sposób 
u$ycia leksemu )MIER*. W opracowywanym materiale pojawi  si# on zale-
dwie 19 razy, czyli w mniej ni$ 20% tekstów. Taki stan rzeczy wydaje si# zro-
zumia y ze wzgl#du na tabu j#zykowe zwi!zane z tematyk! %mierci (zob. 
Czy$ewski, Trypa 2008; Jasik 2009, 175–194), które najwyra&niej zosta o 
równie$ przej#te przez pras# bulwarow!. W wi#kszo%ci przypadków leksem 
ten pojawia si# w kontek%cie czysto informacyjnym: 

1. )mier" pi#knej gwiazdy 
2. )mier" Anny Przybylskiej (†35 l.) to wielka strata 
3. Przedwczesna %mier" w wieku zaledwie 35 lat 
4. )mier" Anny Przybylskiej (†35 l.) dalej wywo uje niedowierzanie i po-

ruszenie 
5. O %mierci Anny Przybylskiej poinformowa a na oficjalnej stronie ak-

torki jej menad$erka 
6. Wiadomo%" o jej %mierci zasmuci a fanów 
W niewielu kontekstach %mier" jawi si# jako &ród o strachu – przezwyci#-

$onego lub nie – oraz ewentualnych zabiegów maj!cych na celu oszukanie 
%mierci w sytuacji bycia chorym (stan chorobowy jako oszukanie %mierci 
w przyk adach 11–12) lub przygotowanie si# na jej nadej%cie (przyk ad 13): 

7. G o%no mówi a, $e boi si# %mierci 
8. Przed %mierci! ju$ si# nie ba a 
9. Gwiazda nie ba a si# %mierci, by a gotowa 
10. Od zawsze ba a si# tylko jednego – %mierci 
11. Oszukiwa a %mier" przez kolejne pó  roku 
12. Oszuka a %mier" o dobrych kilka miesi#cy 
13. Przygotowywa a si# na %mier" 
Tak pojmowana %mier" jawi si# pod wzgl#dem j#zykowym jako przera$aj!-

cy i szokuj!cy element rzeczywisto%ci, który nie bez powodu powi!zany jest 
z kulturowym i j#zykowym tabu. Strategi! omijaj!c! owo tabu jest u$ywanie 
okre%le' o charakterze peryfrastycznym. Takie strategie znale&" mo$na 
w omawianym materiale (przyk ad 16), a ich dystrybucja jest szersza ni$ lek-
semu )MIER*. W wi#kszo%ci przypadków chodzi o zabiegi dobrze osadzo-
ne w europejskiej tradycji kulturowej – w topice czy metaforyce wanitatyw-
nej, przy czym uwag# zwraca nadreprezentacja przekazów opartych na naj-
prostszej formie eufemistycznej, której j!drem jest zast!pienie leksemu 
)MIER* leksemem ODEJ)CIE. Mo$na zaryzykowa" tez#, $e jest to konse-
kwencja z jednej strony redakcyjnego po%piechu, a z drugiej ograniczonego 
zasobu s ownikowego u$ywanego przez pras# bulwarow!. Oba te czynniki 
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prowadz! jednak do daleko posuni#tej banalizacji j#zykowej, a co za tym 
idzie, do wyj!tkowo ubogiego obrazu %mierci w omawianych tekstach. 

1. )mier" jako odchodzenie: odchodzi kobieta, odesz a w niedziel#, 
przedwczesne odej%cie aktorki, odesz a po przegranej walce z rakiem 
trzustki, odesz a przy najbli$szych 

2. Peryfraza: ta straszna tragedia 
3. Topos %mierci jako spotkania z Bogiem: przed spotkaniem z Bogiem 
4. U$ycie negacji: Ani nie ma ju$ w%ród nas 
5. Topos %mierci jako wezwania przed oblicze Boga: Bóg powo a  Ani# 
Podobn! strategi# mo$na zauwa$y" w odniesieniu do pogrzebu jako aktu 

bezpo%rednio powi!zanego ze %mierci!. Pole semantyczne zwi!zane z po-
grzebem obejmuje takie leksemy, jak: KONDOLENCJE, TRUMNA, KA-
RAWAN, KSI+GA KONDOLENCYJNA, UROCZYSTO)CI POGRZE-
BOWE5, MSZA ,A(OBNA, MODLITWY. Obok samego wyrazu pogrzeb 
pojawiaj! si# z wi#ksz! cz#stotliwo%ci! formy eufemistyczne, np. w jej ostatniej 

drodze, ostatni raz zosta a po#egnana, spocz$ a w grobie. 
Zarówno w%ród eufemistycznych okre%le' %mierci, jak i form j#zykowych 

powi!zanych z pogrzebem znalaz o si# kilka przyk adów odwo uj!cych si# 

do kwestii religijnych. Bior!c pod uwag# specyfik# polskiego kr#gu kulturo-

wego, pojawienie si# religii w odniesieniu do %mierci w $adnym wypadku nie 

dziwi. W zwi!zku z tym warto zwróci" uwag# na to, jak w kontek%cie pro-

blematyki tanatologicznej funkcjonuje j#zyk religijny. Jest to tym ciekawsze, 

$e Anna Przybylska nie by a osob! szczególnie uduchowion!, a mimo to 

w badanym materiale tekstowym cz#sto pojawia si# kontekst religijny. 
Religia zatem przywo ywana jest jako aspekt $ycia szczególnie istotny 

w momencie konfrontacji ze %mierci!. To w a%nie ostatnie chwile staj! si# 
katalizatorem prze$y" o charakterze religijnym. Wlicza si# w to równie$ 
kwesti# doro%ni#cia do decyzji o %wiadomym przyj#ciu niektórych sakramen-
tów. W przypadku Anny Przybylskiej dotyczy o to nie tyle „ostatniego na-
maszczenia”, którego mo$na by najbardziej oczekiwa" w chwili umierania, 
ale %lubu ko%cielnego ze swoim partnerem, na który bohaterka tekstów jed-
nak si# nie zdecydowa a, odk adaj!c ten akt (przyk ady 6 i 7). J#zyk zwi!zany 
ze %mierci! Anny Przybylskiej wymusza na zinstytucjonalizowanych nadaw-
cach cz#%ciowe rozmijanie si# z prawd!, co dokumentuje w tym wypadku 
przyk ad 8. Nale$y bowiem stwierdzi", $e w przypadku osoby bardzo wie-

                                                           

5 W jednym z przypadków spotka" si# mo$na z wyra$eniem uroczysto"% pogrzebowa zamiast 

szerzej rozpowszechnionej formy opartej na liczbie mnogiej – uroczysto"ci pogrzebowe. 
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rz!cej raczej nie dosz oby do odwlekania w czasie wa$nego sakramentu. 
Oznacza to, $e j#zyk zostaje tu zastosowany do takiego opisu rzeczywisto%ci, 
który przystaje do stereotypów kulturowych, wedle których niemal ka$dy 
Polak czy Polka jest osob! wierz!c!. Wiara staje si# w tym uj#ciu przedmio-
tem tabu. Tak rozumiana wiara jest podstawow! warto%ci! spo eczn!, do 
której po%rednio odwo uj! si# równie$ tabloidy, przy czym warto%" ta poja-
wia si# w do%" ograniczonej formie i sprowadza si# do kilku rekwizytów (np. 
ró$aniec czy Jan Pawe  II), ewentualnie bardziej istotnych gestów (spowied&) 
lub mgli%cie rozumianego i niewyja%nialnego w kategoriach j#zykowych sen-
su. Najlepszym chyba podsumowaniem swoistej desakralizacji religii jest 
przyk ad 16, b#d!cy cytatem z jednego z wywiadów przeprowadzonych 
jeszcze przed %mierci! aktorki. We wspó czesnym uj#ciu – przynajmniej tym 
bulwarowym – wiara jawi si# jako „kumplowanie si# z Bogiem”, co by oby 
zrozumia e w wypadku slangu m odzie$owego, chrze%cija'skiego rapu, ale 
nie w kontek%cie %mierci. 

6. Ania bardzo chcia a mie" %lub ko%cielny. Wiem, $e $y a wed ug warto-
%ci katolickich 

7. Ania nie mia a %lubu ko%cielnego, bardzo chcia a to nadrobi" 
8. Prywatnie troskliwa matka, partnerka i osoba bardzo wierz!ca 
9. Gdy chcia a zazna" obecno%ci Boga i pomodli" si#, prosi a, by za-

wie&" j! do %wi!tyni 
10. Du$o rozmawiali%my o sensie $ycia i %mierci 
11. Bardzo chcia a si# wyspowiada" i ja jej tej spowiedzi udzieli em – 

opowiada ksi!dz. – Bardzo cz#sto si# za ni! modl# 
12. Je%li chodzi a si# modli" do ko%cio a, to o $ycie, a nie o %mier" 
13. Stara a si# uleczy" nie tylko cia o, ale i dusz#. W tym celu regularnie 

spotyka a si# z ksi#dzem Bernardem Zieli'skim, który pomaga  jej 
zrozumie" wyroki boskie i pozby" si# strachu przed %mierci! 

14. Mówili%my o Janie Pawle II, $e tyle cudów uczyni  i $e trzeba mie" ufno%" 
15. Sama odesz a przy najbli$szych, %ciskaj!c w d oniach ró$aniec 
16. Znowu kumpluj# si# z Panem Bogiem 
Rzeczywisto%" nie znosi jednak pró$ni i miejsce tematów religijnych w dys-

kursie podj#tym przez pras# bulwarow! po %mierci Anny Przybylskiej zajmu-
j! kwestie tradycyjnie zwi!zane ze %wiatem celebrytów. Obserwowa" zatem 
mo$emy komercjalizacj# i medializacj# %mierci. Sposobem na pogodzenie si# 
ze %mierci! nie jest ju$ odwo anie si# do Boga czy do%wiadcze' religijnych. 
)mier" liczy si# bardziej jako spektakl ci!gle rozgrywaj!cy si# przed oczami 
fanów. We wspó czesnym %wiecie to nie spowiednik odgrywa rol# kluczow!, 
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ale media czy social media podobne do tych, które zajmuj! si# tematem %mier-
ci danej osoby: 

17. O aktorce napisa y portale z Wielkiej Brytanii, Jamajki, Kambod$y czy 
Sierra Leone 

18. Wzruszaj!ce po$egnania zosta y umieszczone te$ na portalach spo-
 eczno%ciowych, np. na Facebooku 

19. S ynny „The Independent” oraz portale internetowe na Jamajce czy 
Sierra Leone 

)mier" aktorki sama w sobie nie jest ju$ jednak wystarczaj!ca, by przyku" 
uwag# mediów, dlatego potrzebne jest znajdywanie analogii personalnych. 
Anna Przybylska przestaje by" Ann! Przybylsk! i staje si# wcieleniem innych 
znanych postaci: 

20. Taka Julia Roberts, ona mia a co% takiego, $e ludzie j! kochali 
21. By a jak „bia a Naomi Campbell”, by a sexy, cho" nie zdawa a sobie 

z tego sprawy 
22. Mia aby mo$liwo%ci jak Steve Jobs, by poruszy" niebo i ziemi#, by jej 

mo$na by o pomóc 
Ca a egzystencja ludzka zostaje w uj#ciu bulwarowym sprowadzona do 

podstawowej interakcji zachodz!cej pomi#dzy mediami masowymi a oso-
bami powszechnie okre%lanymi mianem celebrytów: 

23. Anna Przybylska nie $yje i ju$ nigdy nie udzieli $adnego wywiadu 
,ycie ludzkie ma zatem warto%" o tyle, o ile staje si# przedmiotem dyskur-

su medialnego, cho" oczywi%cie taka teza nie mo$e zosta" wyra$ona wprost. 
Poniewa$ wi#kszo%" u$ytkowników j#zyka polskiego – czy ogólniej rzecz 
ujmuj!c: wi#kszo%" ludzi – takiego stwierdzenia nie by aby w stanie otwarcie 
zaakceptowa", konieczne jest udowodnienie, $e Anna Przybylska by a rów-
nocze%nie cz#%ci! %wiata medialnego oraz zwyk ym cz owiekiem. Takie 
przedstawienie zmar ej pozwala z jednej strony wci!$ opisywa" zagadnienia 
tzw. %mietanki towarzyskiej, o której zamierzeni odbiorcy prasy bulwarowej 
chc! czyta", z drugiej za% – z narracji zwi!zanej ze %mierci! Anny Przybyl-
skiej uczyni" wspó czesny medialny moralitet. Pami#ta" jednak trzeba, $e 
jest to moralitet na miar# XXI wieku, czyli nieod !cznie zwi!zany z pie-
ni#dzmi, s aw! i medialno%ci!. Szczególnie istotnym elementem tej uk adan-
ki jest kwestia pieni#dzy. 

24. Pomimo bólu i cierpienia zagryza a z#by i pracowa a. Przez rok Przy-
bylska zarobi a milion z otych. Te pieni!dze nie tylko zabezpieczy y 
przysz o%" dzieci i ukochanego Jarka Bieniuka (35 l.), ale tak$e by y 
potrzebne na kosztowne leczenie 
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25. Anna Przybylska wiedzia a, $eby zarobi" wi#ksze pieni!dze, nie wy-
starczy gra w filmach i serialach 

26. Wiedz!c, $e walka z rakiem trzustki b#dzie praktycznie nie do wygra-
nia, podpisywa a intratne kontrakty reklamowe 

27. W tym czasie du$o pracuje. Bierze udzia  w kampaniach reklamo-
wych. W ten sposób stara si# zabezpieczy" finansowo rodzin# 

28. Wszystko po to, aby zabezpieczy" finansowo najbli$szych oraz zdoby" 
pieni!dze na dalsze leczenie 

29. Wiedzia a bowiem, $e najwi#cej mo$na zarobi" na reklamach 
Oczywi%cie pieni!dze nie s! warto%ci! sam! w sobie. Maj! one zabezpie-

czy" finansowo rodzin#, co pokazuj! przyk ady 26–27, ale równie$ maj! sta" 
si# elementem narracyjnym niezb#dnym w moralitecie tematycznie zwi!za-
nym ze %mierci!. Oto niczym we wspó czesnej wersji %redniowiecznych czy 
barokowych danse macabre %mier" zostaje ukazana jako si a niezwa$aj!ca na 
ziemskie zas ugi. Trudno uj!" to bardziej precyzyjnie ni$ Jan Kochanowski 
we w asnej aktualizacji motywu memento mori: 

Nie masz na %wiecie $adnej pewnej rzeczy, 
Pró$no tu cz owiek ma co mie" na pieczy. 
Zacno%", uroda, moc, pieni!dze, s awa, 
Wszystko to minie jako polna trawa; 
Na%miawszy si# nam i naszym porz!dkom, 
Wemkn! nas w mieszek, jako czyni!  !tkom. 

Niezale$nie od tego, jak bogata i pi#kna by a Anna Przybylska, oto nasta  
czas konfrontacji z prawd! ostateczn! i w tej konfrontacji pieni!dze trac! na 
znaczeniu, mimo $e s! równocze%nie jednym z powodów, dla których %mier-
ci! tej konkretnej osoby media zajmuj! si# z takim zainteresowaniem. Musi 
zatem zosta" wypowiedziana wprost przekazywana od czasów najdawniej-
szych prawda, $e pieni!dze nie chroni! przed %mierci!. Przekaz oczywi%cie 
pod wzgl#dem j#zykowym musi zosta" dostosowany do no%nika, w efekcie 
zatem nie znajdziemy w analizowanym materiale tekstowym $adnej poezji, 
lecz jedynie do%" banalne i prymitywne asercje: 

30. Niestety, pieni!dze na nic si# zda y… 
31. Ani s awa, ani pieni!dze – na nieuleczaln! chorob# nie ma antidotum 
Nie jest zatem przypadkiem, $e w!tków zwi!zanych z pieni#dzmi i %wia-

tem show-biznesu pojawia si# w analizowanym materiale tekstowym niemal 
dwukrotnie wi#cej ni$ motywów religijnych. Sprawa %mierci Anny Przybyl-
skiej wyra&nie pokazuje kryzys my%lenia religijnego. Konstatacja, $e religia 
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przegrywa z komercjalizacj!, nie jest by" mo$e odkrywcza, ale warto u%wia-
domi" sobie, $e proces ten zaszed  ju$ tak daleko, $e media masowe w zasa-
dzie nawet nie staraj! si# go ukrywa" i zaw aszczaj! problematyk# %mierci 
poprzez jasne podporz!dkowanie ka$dego przekazu kwestiom zwi!zanym 
ze s aw! i pieni#dzmi. W efekcie owej komercjalizacji podporz!dkowana zo-
staje literacka tradycja funeralna i zachowania j#zykowe. Cz owiek w tak 
prowadzonym dyskursie praktycznie traci swoj! podmiotowo%". Anna Przy-
bylska prezentowana jest w omawianym materiale nie ze wzgl#du na to, $e 
by a takim czy innym cz owiekiem, ale ze wzgl#du na fakt, $e by a gwiazd!: 

32. Gwiazda zmar a 
33. ,egnaj! j! w dniu pogrzebu jak prawdziw! gwiazd# 
34. Chocia$ by a osob! znan!, nie chcia a specjalnego traktowania 
35. )mier" pi#knej gwiazdy 
36. Gwiazda, mimo ci#$kiej choroby, do samego ko'ca walczy a o siebie 

oraz swoj! rodzin# 
37. Nigdy nie dali si# uwie%" showbiznesowemu blichtrowi 
38. Gwiazda osieroci a trójk# dzieci i zostawi a ukochanego 
39. Gwiazda wielokrotnie nazywa a go swoim „filmowym ojcem” 
40. )mier" pi#knej gwiazdy serialu „Z otopolscy” 
41. Po$egna" zmar ! gwiazd# 
42. Gwiazda od 2013 roku walczy a z nowotworem trzustki. Ostatecznie 

walk# przegra a 
43. Gwiazda nie ba a si# %mierci, by a gotowa 
44. Gwiazda mi si# obrazi a i lec# do tego dziennikarza i okaza o si#, $e to 

by  $art 
45. By a bez w!tpienia wielk! gwiazd! 
46. Dziewczyna jakby z kosmosu 
Ow! utrat# podmiotowo%ci wida" równie$ wyra&nie w tych cz#%ciach arty-

ku ów prasowych, które mo$na by okre%li" jako pochwa a zmar ej. Tradycja 
literacka, z któr! zwi!zana jest topika i genologia funeralna, wychodzi a 
z za o$enia, $e pierwszym krokiem do pogodzenia si# ze %mierci! bliskiej 
osoby jest pochwa a zmar ego. Dopiero bowiem to pomaga u%wiadomi" so-
bie wielko%" straty, a nast#pnie odkry" drog# do konsolacji. Warto zatem 
pokaza", co staje si# najwa$niejsze w kreowaniu pochwa  zmar ej Anny 
Przybylskiej, jest to bowiem najlepszy klucz do zaprezentowania warto%ci 
najwa$niejszych dla tych, którzy pozostali w%ród $ywych. 

Analiza materia u tekstowego wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty 
pochwa y zmar ej, na które warto zwróci" uwag#. Aspekt pierwszy zwi!zany 
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jest z silnie zakorzenionym w literackiej tradycji od czasów schy kowego 
%redniowiecza (dolce stil nuovo) czy wczesnego renesansu (petrarkizm) obra-
zem donna angelicata. Topos ten prezentuje kobiet# – czy, uogólniaj!c, pier-
wiastek $e'ski – jako element boski ze %wiat o%ci! b#d!c! jej kluczowym 
atrybutem. )wiat o powi!zane z obrazem kobiety prowadzi do jej prze-
kszta cenia w anio a: 

47. By a% jak anio , a Anio y nie $yj! po%ród nas 
48. Mia a w sobie %wiat o 
49. Aniu… by a% Iskr!, S o'cem… 
50. Ania zawsze pozostanie w naszych sercach jako osoba promienna 
51. P on# a nadziej! 
52. Ania by a takim promykiem 
Oczywi%cie wykorzystanie leksyki zwi!zanej ze zjawiskami optycznymi 

przywodz!cymi na my%l %wiat o  !czy si# bezpo%rednio z wcze%niej omó-
wionym charakteryzowaniem zmar ej jako gwiazdy show-biznesu. Konteksty 
kulturowe dobrze wspó graj! tu z zastosowanymi %rodkami j#zykowymi, co 
wida" w przyk adzie 46 – dziewczyna z kosmosu, czyli gwiazda, która jest 
wspó czesn! inkarnacj! Petrarkowskiej Laury czy Beatrycze Dantego. Nie 
chodzi jednak o %wiadom! repetycj# wzorca kulturowego, ale o nie%wiadom! 
prób# zaanektowania sposobów mówienia o %mierci – w tym wypadku lau-
dacji – na rzecz specyficznego dyskursu, za jaki mo$emy uzna" j#zyk me-
diów masowych po !czony z recepcj! tych$e mediów. Konteksty kulturowe 
zostaj! zbanalizowane i w efekcie trac! warto%" znaczeniow!, staj!c si# tylko 
konwencj! u$yt! w celu komercyjnym. Zajmowanie si# %mierci! Anny Przy-
bylskiej jest konieczne z merkantylnego punktu widzenia, podobnie jak u$y-
cie stosunkowo prostych %rodków j#zykowych. Niezb#dne jednak jest rów-
nie$ takie estetyczne ukszta towanie tekstu, by nie mo$na by o poda" 
w w!tpliwo%" wagi omawianego tematu. 

Ta kwestia  !czy si# bezpo%rednio z konieczno%ci! okazania wielko%ci stra-
ty. Potrzebne s! zatem konkretne zabiegi na p aszczy&nie elokucyjnej, czyli 
specyficzne ukszta towanie materia u j#zykowego. Kluczow! rol# odgrywaj! 
w nim zaimki wszechogarniaj!ce, dzi#ki którym ca y przekaz nabiera waloru 
uniwersalno%ci (przyk ady 53–59), oraz przymiotniki jako%ciowe w funkcji 
epitetów: 

53. )mier" aktorki poruszy a wszystkich Polaków 
54. Nigdy nie dali si# uwie%" showbiznesowemu blichtrowi 
55. Wielka strata dla wszystkich 
56. Ca a Polska $egna a Ann# Przybylsk! 
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57. Ca a Polska wci!$ nie mo$e si# pogodzi" z odej%ciem Ani Przybyl-
skiej 

58. Jej %mier" poruszy a wszystkich 
59. Wszyscy wierzyli, $e wygra z rakiem 
Poczucie powszechno%ci $a oby i smutku jest strategi! budowania wspó -

czesnego moralitetu. Anna Przybylska zostaje zaprezentowana jako element 
reprezentatywny dla ca ej spo eczno%ci – swoiste pars pro toto uwik ane w te-
matyk# funeraln!. Masowe media opowiadaj! masowe historie i staj! si#, 
chyba nie%wiadomie, spadkobierc! anonimowych %redniowiecznych morali-
tetów. Nie jest przypadkiem, $e wi#kszo%" materia ów prasowych zebranych 
na u$ytek niniejszego tekstu podpisana jest w najlepszym wypadku inicja a-
mi. Oczywi%cie pod niektórymi z prezentowanych tekstów nikt nie chcia by 
si# podpisa" i wydaje si# to doskonale zrozumia e ze wzgl#du na ich intelek-
tualn! mia ko%" i powierzchowno%" oraz j#zykow! i stylistyczn! niechluj-
no%". Nie zmienia to jednak faktu, $e zastosowane %rodki j#zykowe wyra&nie 
odsy aj! do kontekstów kulturowych, które przecie$ niekoniecznie musz! 
by" przez nadawc# u%wiadamiane. 

Dobrym tego przyk adem mo$e by" analiza tych partii tekstu, które 
uzna" mo$na za laudatio. Wskazali%my powy$ej, w jaki sposób elementy 
pochwalne prowadz! do uanielenia zmar ej Anny Przybylskiej. Kobieta 
anio  jest konieczna do tego, by powi!za" wspó czesny %wiat masowej roz-
rywki i celebrytów z tradycj! kulturow! i nada" mu dodatkowych znacze', 
dzi#ki którym po%rednio b#dzie mo$na liczy" na wi#ksz! sprzeda$. Takie 
budowanie poczucia wspólnoty kulturowej ma jedn! zasadnicz! wad# – 
prowadzi do alienacji gwiazd w stosunku do czytelników. Aby ten proces 
zniwelowa", w omawianym materiale tekstowym zastosowano zabieg, któ-
ry ogranicza niebezpiecze'stwo z tym zwi!zane. Oto bowiem najwa$niej-
sz! bodaj cech! Anny Przybylskiej jest to, $e by a gwiazd!, ale równocze-
%nie zachowywa a si# jak normalny cz owiek. To wspó czesna wersja ko-
lejnego zabiegu znanego z literatury moralistycznej – zakorzenionego 
w angielskiej literaturze %redniowiecznej motywu Everymana, czyli bohatera 
tak skonstruowanego, by przywodzi  na my%l ka$dego przeci#tnego czytel-
nika wspó czesnej prasy: 

60. Pi#kna, utalentowana, rozchwytywana, a przy tym zawsze wiedzia a, 
co jest w $yciu najwa$niejsze – rodzina, mi o%" najbli$szych oraz po-
moc potrzebuj!cym 

61. Nigdy nie dali si# uwie%" showbiznesowemu blichtrowi 
62. Nie by o w niej nic z gwiazdy 
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63. Gwiazda, a $y a jak zwyk y cz owiek 
64. Nie by a artystk! po to, $eby by" gwiazd!, celebrytk! 
65. Kieruj!c si# warto%ciami, o których dzi% wielu ludzi ze %wiata show-

-biznesu zapomina 
W efekcie powstaje do%" oksymoroniczna konstrukcja gwiazdy, która nie 

by a gwiazd!. Osoby $yj!cej we wspó czesnej Gdyni, która przywodzi na 
my%l najwi#ksze postacie wspó czesnego $ycia medialnego, takie jak Steve 
Jobs czy Naomi Campbell (por. przyk ady 20–22). 

Omawiaj!c zagadnienie kulturowych nawi!za', nie sposób pomin!" kwe-
stii stanów emocjonalnych, do jakich doprowadzi a %mier" aktorki. To kla-
syczne iacurae demonstratio, które chyba najdobitniej pokazuje degradacj# j#zy-
ka, jak! mo$emy obserwowa" w prasie bulwarowej. 

66. Tego n i e w y o b r a $ a l n e g o  bólu do%wiadczy a niespe na tydzie' 
temu mama Ani Przybylskiej 

67. To s t r a s z n y  dramat, kiedy odchodzi kobieta w tak m odym wieku 
68. S t r a s z n i e  boli 
69. Ta s t r a s z n a  tragedia 
70. S t r a s z n a  wiadomo%" spad a nieoczekiwanie 
71. Pokona a j! o k r u t n a  choroba 
Wida" wyra&nie, jak ograniczony zasób leksykalny u$ywany jest w powy$-

szych przyk adach do wyra$enia stanów emocjonalnych. 
Kilkakrotnie ju$ sygnalizowali%my, $e analizowany materia  tekstowy jest 

pod k!tem stylistycznym stosunkowo ubogi. W przekazie masowym zanika 
stopniowo bogactwo j#zyka na rzecz uproszczonych komunikatów, których 
jedyna warto%" polega na powszechnym zrozumieniu. Stylistyka jako taka 
przestaje odgrywa" istotn! rol#. Na palcach jednej r#ki mo$na pokaza" 
przyk ady, w których nadawcy tekstów staraj! si# w minimalny cho"by spo-
sób stylizowa" swój przekaz. W ca ym materiale znale&li%my zaledwie trzy 
przyk ady archaizacji, która zreszt! nie by a zbyt wyrafinowana i polega a na 
wykorzystaniu pojedynczego leksemu, który odbiega  w wyra&ny sposób od 
reszty wykorzystanej leksyki: 

72. Przedwczesna %mier" by a jej pisana 
73. Trzy lata wcze%niej podobn! gehenn# prze$y a rodzina i przyjaciele 

Steve’a Jobsa 
74. I%cie sielankowe dzieci'stwo 
Przeprowadzone przez nas w niniejszym artykule studium konkretnego 

przypadku zachowa' j#zykowych zwi!zanych ze %mierci! we wspó czesnym 
zmedializowanym spo ecze'stwie nie ro%ci sobie $adnego prawa do uogól-
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nie'. Trudno jednak nie zwróci" uwagi na dynamik# przekazu medialnego 
rodz!c! bylejako%" j#zykow! i p ytko%" intelektualn!. W ci!gu dwóch tygo-
dni na  amach dwóch tylko dzienników i ich wersji elektronicznych opubli-
kowano bez ma a 100 tekstów. Oznacza to, $e w ka$dym z tytu ów ukazy-
wa o si# dziennie 3,5 wiadomo%ci po%wi#conej Annie Przybylskiej. Po%piech 
okazuje si# jednak z ym doradc!, przynajmniej je%li idzie o walory j#zykowe, 
mo$na bowiem zak ada", $e takie nagromadzenie tekstów prze o$y o si# na 
sukces finansowy poprzez chwilowe zwi#kszenie nak adu. Nie jest przy tym 
zaskoczeniem, $e %mier" sta a si# towarem na sprzeda$. Nasz pesymizm bu-
dzi raczej zwi!zany z tym zjawiskiem sposób degradacji j#zyka. Na próbie 
komercjalizacji %mierci wyra&nie cierpi ekspresywna funkcja j#zyka. Wystar-
cza ona jeszcze na o$ywianie – najprawdopodobniej nie%wiadome – wzor-
ców kulturowych, jednak ju$ nie na tworzenie komunikatów mog!cych da-
wa" rzeczywist! konsolacj#. 

Nie sposób te$ nie zauwa$y", $e szum informacyjny generowany przez 
tak! liczb# tekstów w $aden sposób nie przek ada si# na lepsze poznanie 
osoby, która zmar a, przez co nie zostaje spe niony podstawowy postulat 
zwi!zany z tworzeniem tekstów funeralnych. Pozornie wszystkie analizo-
wane materia y tekstowe zwi!zane by y ze %mierci! Anny Przybylskiej, co 
powodowa o, $e odruchowo wr#cz wypada o traktowa" ca y materia  tek-
stowy jako twórczo%" funeraln!. Do podobnego wniosku mo$na by o 
doj%" na podstawie kontekstów literackich i topicznych pojawiaj!cych si# 
w omawianym materiale. Problem z zaakceptowaniem takiej perspektywy 
polega jednak na tym, $e z tekstów tych znika a sama zmar a osoba. Po-
wodem tego zanikania podmiotu nie by o jakiekolwiek tabu, ale zwyk a 
merkantylizacja. Anna Przybylska by a potrzebna do tego, by tabloidy mo-
g y stworzy" dyskurs o %mierci, swoisty wspó czesny moralitet, ale ich ce-
lem nie by a $adna pedagogika, lecz prosta ch#" zysku. W tym celu stoso-
wano zabiegi tekstowe z jednej strony podkre%laj!ce wyj!tkowo%" zmar ej 
„gwiazdy”, z drugiej za%, niejako równolegle, nadawcy komunikatów robili 
wszystko, by prezentowa" zmar ! jako osob# niczym nieró$ni!c! si# od 
zamierzonych odbiorców. Anna Przybylska zatem by a odbierana nie tyle 
jako osoba niedawno zmar a, ale jako osoba powszechnie znana. W tym 
sensie nie ma w!tpliwo%ci zasugerowanej w tytule niniejszego artyku u – 
Anna Przybylska w %wietle analizowanego materia u tekstowego jest jed-
nostk! znan!, a przy okazji niejako zmar !. Przy tak zakre%lonych inten-
cjach nadawcy trudno oczekiwa", by powsta e teksty nios y jakikolwiek 
przekaz ideowy lub posiada y wi#ksz! warto%" estetyczn!. 
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More dead or more popular – Anna Przybylska’s death related publications 

The article contains analyses of the several press publications that appeared in Polish tabloids 

after Anna Przybylska’s death in 2014. The analysed material proves that a death of a celebri-

ty holds an importance for media mainly because of her/his previous presence in media and 

not because of the consolation function of a text itself. Such texts are deeply rooted in a tra-

dition of funeral literature, yet they serve completely different purpose. 
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